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Hallituksen kokous
Aika

26.11.2020 klo 14:30–17:30

Paikka

Sisäministeriö, etäkokous. Paikalla sisäministeriössä (Kirkkokatu 12, neuvotteluhuone Katariina, 2. krs) oli rahaston hallituksen puheenjohtaja
sekä rahaston sihteeristö.

Läsnä

Päivi Nerg

puheenjohtaja

Mika Kättö

varapuheenjohtaja

Petri Mero

jäsen

Jaakko Pukkinen

jäsen; esteasia kohta 5, poistui klo 16:42, kokous
säilyi päätösvaltaisena

Tiedoksi

Mari Rantanen

jäsen; poistui klo 16:34

Brita Somerkoski

jäsen

Vesa-Pekka Tervo

jäsen; poistui klo 16

Paula Werning

jäsen; poistui klo 15:50

Johanna Herrala

pääsihteeri

Solja Kumpulainen

assistentti

Ira Nikoskinen

erityisasiantuntija

Katri Päivärinta

asiantuntija

Kimmo Kohvakka

Asiakohta 4.2. Asiantuntijoiden kuultavana pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, neuvotteleva virkamies Tiina Snellman ja neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö sisäministeriöstä, klo 15.15–15.38.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

psr@intermin.fi
www.palosuojelurahasto.fi
www.psr.fi

Pöytäkirja 6/2020

2 (21)

SMDno-2020-25

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.31.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista seuraavin lisäyksin: esityslistaan lisätiin
kohdat 9.5 Valtionavustusjärjestelmän käyttöönotto ja 9.6 Rahaston sihteeristön virkaasiat.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (28.10.2020) pöytäkirja muutoksitta. Hyväksyttiin
myös päivitys pöytäkirjan 3/2020 kohdan 6.2 Innovaatiopalkintoraadin esitys ja perustelut osalta.

4.

Strategian toimeenpanosuunnitelma sekä
tulostavoiteasiakirja
Pääsihteeri esitteli asiat

4.1

Vuoden 2021 strategian toimeenpanosuunnitelman ja
talousarvion hyväksyminen
Vuoden 2021 strategian toimeenpanosuunnitelmaa käsiteltiin ensimmäisen kerran rahaston hallituksen kokouksessa 28.10.2020. Se lähetettiin lisäksi 9.11.2020 kommenteille rahaston hallituksen jäsenille, jonka jälkeen tekstiin tehtiin muutama täsmennys.
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Strategian toimeenpanosuunnitelman mukaisesti Palosuojelurahasto panostaa vuonna
2021 hankehallinnon kehittämiseen mm. asiakastyytyväisyyskyselystä nousseiden kehittämiskohteiden osalta. Rahasto on myös mukana valtionavustusten kehittämis- ja
digitalisointihankkeessa pilottiorganisaationa, mikä vaatii merkittävää panostusta sihteeristön työajan suhteen. Tavoitteena on lisäksi viestinnän tehostaminen.
Vuonna 2020 ministeriö ei enää erikseen antanut lausuntoa strategian toimeenpanosuunnitelmasta, kuten aiempina vuosina, sillä rahasto otti käyttöön tulostavoiteasiakirjan, jonka ministeriö hyväksyy. Vuonna 2021 rahaston tulostavoiteasiakirjaa sekä strategian toimeenpanosuunnitelmaa on tarkoitus kehittää siten, että niistä valmistettaisiin yksi asiakirja.
Talousarvion mukaan uusia päätöksiä voidaan vuonna 2021 tehdä seuraavasti:
Toiminnan kulut

450 000 €

Siirtotalouden tuotot ja kulut
Tuotot

0€

Kulut
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustuk-

1 600 000 €

set rakennushankkeisiin. Päätetään maaliskuussa 2021.
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustuk-

1 800 000 €

set kalustohankkeisiin. Päätetään toukokuussa 2021
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Pelastusalan ja järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2021. Pääte-

3 290 000 €

tään marraskuussa 2020
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Päätetään

3 460 000 €

maaliskuussa ja syyskuussa 2021
Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienavustukset). Ei kiin-

500 000 €

teää hakuaikaa, päätökset 6 kertaa vuodessa
Yhteensä

10 650 000 €

Menot yhteensä

11 100 000 €

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Palosuojelumaksut

11 100 000 €

Tilikauden tuotto- / kulujäämä

0€

Mikäli palosuojelumaksukertymä ylittyy arvioidusta, kohdistetaan mahdollisen ylityksen osuus tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Alitoteutumisesta johtuva sitoumusten
vapautuminen sekä mahdollisesta takaisinperinnästä tuloutuvat avustuseurot pyritään
ottamaan huomioon suunnitelmavuoden avustusten jaossa. Kalusto- ja rakennushankkeiden talousarviomäärärahaa voidaan tarvittaessa käsitellä yhtenä kokonaisuutena.
Päätös: Hallitus hyväksyi vuoden 2021 strategian toimeenpanosuunnitelman esityksen
mukaisesti. Tulevina vuosina pyritään kiinnittämään huomiota avustusten vaikuttavuuden arvioinnin monipuolistamiseen sekä avustusten automaattisen käsittelyn kehittämiseen.
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4.2

Tulostavoiteasiakirjan hyväksyminen
Sisäministeriö ja Palosuojelurahasto solmivat tulostavoiteasiakirjan (tulossopimus)
vuodelle 2021. Tulostavoiteasiakirjalla sovitaan muun muassa toiminnallisista tulostavoitteista ja niihin liittyvistä indikaattoreista.
Palosuojelurahaston keskeiset tulostavoitteet ovat:


Tutkimus- ja kehittämistoimintaa kohdennetaan painotetun haun avulla rahaston strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi



Tarkastetaan rahaston avustustoiminnan strategiset linjaukset tarvittavin osin
ja huomioidaan pelastustoimen uudistuksen eteneminen



Tuetaan sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti



Turvataan osaltaan terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat
rakennushankeavustusten kautta



Noudatetaan hyvää hallintotapaa ja riskienhallintaa, osallistutaan valtionavustusten digitalisointihankkeeseen, jaetaan palosuojelumaksu avustuksina mahdollisimman täysimääräisesti huomioiden painopistealueet, tehostetaan viestintää.

Tulostavoiteasiakirja lähetettiin 9.11.2020 kommenteille rahaston hallituksen jäsenille
ja sisäministeriöön. Asiakirjaa päivitettiin saadun palautteen perusteella.
Päätös: Hyväksyttiin asiakirja pelastusosaston edustajien kanssa käydyn keskustelun
jälkeen. Asiakirjan liitteeksi lisätään vuoden 2021 talousarvio.
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5.

Vuoden 2021 yleisavustukset pelastusalan järjestöille,
avustuspäätökset
Pääsihteeri esitteli asian
Esteasia; Jaakko Pukkinen poistui kokouksesta kohdan 5. käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi
päätösvaltaisena.
Palosuojelurahastoon saapui 30.9.2020 määräaikaan mennessä viisi yleisavustushakemusta. Hakijat olivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Suomen Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry sekä Palotutkimusraati ry. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n hakemus pitää sisällään
myös yhdeksän alueellista pelastusliittoa.
Haetut ja myönnetyt yleisavustukset 2021:
Järjestö

Haettu 2021

Avustus 2021

SPEK-ryhmä

2 513 651 €

2 474 650 €

Suomen Palopäällystöliitto ry

411 000 €

411 000 €

Nuohousalan Keskusliitto ry

219 475 €

219 475 €

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

170 000 €

170 000 €

Palotutkimusraati ry

16 046 €

14 875 €

Yhteensä

3 330 172 €

3 290 000 €
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Yleisavustusta haettiin vuodelle 2021 yhteensä 3 330 172 euroa, mikä on 68 008 euroa
(2,0 %) vähemmän kuin edellisvuonna (3 398 180 euroa). Palosuojelurahaston talousarviossa on vuodelle 2021 myönnettäviin yleisavustuksiin varattu 3 290 000 euroa ja
päätös on talousarvion mukainen. Avustuksia tehtäessä on huomioitu jaettavissa olevat määrärahat, hakijoiden rahoituksen tarve, hakijan toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja toiminnalle asetetut vaikuttavuustavoitteet sekä hakemuksen perustelut. Avustuspäätösten yleiset ehdot ovat kaikille järjestöille samat. Avustus on 98,8 % haetusta
(ed. vuonna 94,8 %).

Nuohousalan keskusliitto ry SMDno-2020-2134
Nuohousalan Keskusliitto ry:n (NKL ry) avustus vuodelle 2021 on 219 475 euroa. Avustus on 1 475 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Avustus on 100 % haetusta ja
56,2 % haettujen toimintojen kokonaiskustannuksista. Jäsenmaksutuottoja liitto on
budjetoinut avustusvuodelle 176 400 euroa, kurssimaksutuottoja 97 500 euroa, omarahoitteisen toiminnan tuottoja 32 000 euroa ja korkotuottoja 200 euroa.
Koulutustoiminta:
kokonaiskustannukset: 302 478 €
toiminnan tulot: 97 500 €
haettu avustus: 153 675 €
avustus: 153 675 € (51 % kokonaiskustannuksista)
Valistustoiminta:
kokonaiskustannukset: 87 791 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 65 800 €
avustus: 65 800 € (75 % kokonaiskustannuksista)
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Suomen Palopäällystöliitto ry SMDno-2020-2119
Suomen Palopäällystöliiton vuoden 2021 avustus 411 000 euroa. Avustus on
8 000 euroa suurempi kuin edellisvuonna. Avustus on 100 % haetusta ja 29,5 % haettujen
toimintojen kokonaiskustannuksista (1 394 900 euroa).

Koulutus- ja kilpailutoiminta:
kokonaiskustannukset: 856 679 €
toiminnan tulot: 500 000 €
haettu avustus: 306 000 €
avustus: 306 000 € (36 % kokonaiskustannuksista)
Turvallisuusviestintä:
kokonaiskustannukset: 76 376 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 40 000 €
avustus: 40 000 € (52 % kokonaiskustannuksista)
Muu toiminta (sis. asiantuntija- ja kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä
järjestötoiminta):
kokonaiskustannukset: 461 845 €
toiminnan tulot: 59 000 €
haettu avustus: 65 000 €
avustus: 65 000 € (14 % kokonaiskustannuksista)
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Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry SMDno-2020-2116
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta toimintaansa yhteensä 170 000 euroa. Avustus on 170 000 euroa, joka on 4 000 euroa enemmän
kuin edellisvuonna. Avustusta ei saa käyttää toimiston edunvalvonnalliseen toimintaan,
varainhankintaan, jäsenpalveluiden tuottamiseen, mitalikuluihin, palkka- tai muihin sopimusneuvotteluiden käymiseen, jäsentiedotteiden laatimiseen, vuosikokous- tai hallituksen
kokouskuluihin.

Koulutus:
kokonaiskustannukset: 13 400 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 10 000 €
avustus: 10 000 € (75 % kokonaiskustannuksista)
Valistus ja neuvonta:
kokonaiskustannukset: 7 000 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 5 000 €
avustus: 5 000 € (71 % kokonaiskustannuksista)
Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen:
kokonaiskustannukset: 206 700 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 155 000 €
avustus: 155 000 € (75 % kokonaiskustannuksista)
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Palotutkimusraati ry SMDno-2020-2105
Palotutkimusraati ry on hakenut 16 046 euron yleisavustusta tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan vuodelle 2021. Avustus on 14 875 euroa, joka on 3 875
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

kokonaiskustannukset: 26 046 €
toiminnan tulot: 10 000 €
haettu avustus: 16 046 €
avustus: 14 875 € (57 % kokonaiskustannuksista)

SPEK-ryhmä SMDno-2020-2089
SPEK-ryhmä on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta omaan ja alueliittojensa toimintaan yhteensä 2 513 651 euroa. Avustus 2 474 650 euroa on n. 2,17 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2 422 000 €). SPEK ry:n päätöksessä on kolmen edellisvuoden tapaan seuraava päätösehto:
SPEK ry:lle toimitetaan päätöksen liitteenä Palosuojelurahaston myöntämän avustuksen
laskennallinen jakoperuste, jossa on otettu huomioon alueliittojen ja alueyksiköiden toimintokohtainen alijäämä, 75 %:n osuus kustannuksista, hakijan avustuksen tarve ja siinä
tapahtuneet merkittävät muutokset sekä jaettavissa olevan avustuksen kokonaismäärä.
SPEK ry voi perustelluista syistä poiketa Palosuojelurahaston avustuksen jakotaulukosta,
kuitenkin ottaen päätöksessä määritellyt avustusperusteet ja -ehdot huomioon. Mikäli
SPEK ry päättää poiketa avustuksen jakoperustana olevasta taulukosta, on se velvollinen
raportoimaan kirjallisesti Palosuojelurahastolle saamansa avustuksen uudet edelleen jakoperusteet, perustelemaan tekemänsä muutokset sekä ilmoittamaan alueliittojen ja alueyksiköiden lopulliset vuoden 2021 avustusmäärät 31.1.2021 mennessä. SPEK ry ei kuitenkaan
voi myöntää alueyksikölle avustusta sellaiseen toimintoon, johon tämä ei ole omassa hakemuksessaan avustusta hakenut.
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SPEK ry:lle on varattu yllä olevalla päätösehdolla mahdollisuus vaikuttaa jakoon perustelemalla tekemänsä muutokset. Tällä pyritään siihen, että lopullinen jakoperuste on
sekä rahaston että avustuksensaajaosapuolien tiedossa
Koulutustoiminta:
kokonaiskustannukset: 1 491 157 €
toiminnan tulot: 1 034 229 €
haettu avustus: 483 660 €
avustus: 483 660 € (32 % kokonaiskustannuksista)
Turvallisuusviestintä:
kokonaiskustannukset: 1 107 133 €
toiminnan tulot: 69 507 €
haettu avustus: 737 440 €
avustus: 737 440 € (67 % kokonaiskustannuksista)
Palokuntatoiminnan kehittäminen (sisältää myös muun toiminnan):
kokonaiskustannukset: 2 308 474 €
toiminnan tulot: 770 017 €
haettu avustus: 1 292 551 €
avustus: 1 253 551 € (54 % kokonaiskustannuksista)
Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yleisavustuksista vuodelle 2021. Sihteeristölle annetaan valtuudet tehdä teknisiä täsmennyksiä materiaaliin.
Päätöstaulukko pöytäkirjan liitteenä 1.
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6.

Sopimuspalokuntien pienavustusten hakuilmoitus 2021,
jatkuva haku
Pääsihteeri esitteli asian
Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu sellaisille vapaaehtoisille palokunnille, laitospalokunnille, teollisuuspalokunnille, sotilaspalokunnille tai muille pelastusalalla toimiville yhteisöille, joilla on pelastuslain (379/2011) 25 §:ssä tarkoitettu sopimus oman alueensa pelastustoimen kanssa. Palomiesyhdistyksille myönnetään avustuksia samoin perustein kuin sopimuspalokunnille. Yhdistyksellä tulee olla voimassa
oleva sopimus alueen pelastuslaitoksen kanssa tuettavan toiminnon osalta. Sopimuspalokuntien pienavustukset ovat harkinnanvaraisia. Pienavustukset eivät ole toimintaavustuksia.
Pienavustusten hakuilmoitus on kokonaisuudessaan muuttunut. Suurimmat muutokset
edellisen vuoden hakuilmoitukseen ovat seuraavat:


Pienavustusten hintaraja on nostettu 20 000 euroon (sis. alv). Pienavustushakemuksen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 500 euroa (sis. alv). Tämän
alle jääviä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.



Yksittäisen pienavustushankinnan arvo tulee olla vähintään 20 euroa.



Avustushakemus tulee olla perillä rahastossa viimeistään vuoden kuluttua hankinnan maksamisesta.



Avustusta on mahdollista hakea myös dronen hankintaan.



Palomiesyhdistyksille voidaan myöntää avustusta samoin perustein kuin sopimuspalokunnille.



Saman paloaseman korjaustoimenpiteisiin on mahdollista myöntää täysimääräinen pienavustus enintään joka kolmas vuosi. Isompiin rakennushankkeisiin
tulee hakea avustusta rakennushankehaun kautta.
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Haettava avustus pyöristetään alaspäin lähimpään euroon, senttejä ei ilmoiteta.



Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää valtionavustuksen
tai muun julkisen tuen enimmäismäärää.

Pienavustusta voidaan hakea ilman erillistä hakuaikaa ympäri vuoden. Päätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksissa (kuusi kokousta vuodessa).
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä pienavustusten hakuilmoituksen
esityksen mukaisesti.
Sopimuspalokuntien pienavustusten hakuilmoitus 2021 pöytäkirjan liitteenä 2.

7.

Vuoden 2021 kalusto- ja järjestelmähaun avaaminen
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa erityisavustuksia pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Palosuojelurahasto
voi myöntää pelastuslaitoksille kalustohankeavustusta vielä vuosina 2021–2022. Kalustohankeavustusten myöntämisperusteita tarkennetaan vuoden 2023 avustushausta
lukien.
Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Vuoden 2021 kalustohankehaussa on mahdollista hakea avustusta ainoastaan kalustoon, jota ei ole maksettu ennen 31.12.2020. Palosuojelurahaston avustuksella hankitun ajoneuvon omistus- ja hallintaoikeus voidaan rekisteröidä ainoastaan avustuksen hakijalle. Avustettavissa hankkeissa ei voi käyttää leasingrahoitusta hankkeiden rahoitusmuotona.
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Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa
(688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. Avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksatukseen sovelletaan muilta osin hakuilmoitusta sekä ohjetta avustuksen hakemisesta
Palosuojelurahastosta, jotka löytyvät rahaston verkkosivuilta.
Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että
hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä
määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 8.2.2021.
Keskusteltuaan pelastuslaitosten kanssa aluehallintovirastojen ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tulee asettaa oman alueensa kaikki kalustohankehakemukset kahteen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen; erikseen pelastuslaitosten ja erikseen sopimuspalokuntien hankkeiden osalta ja toimittavat hakemukset perusteluineen Palosuojelurahastolle sähköpostitse viimeistään 1.3.2020 osoitteeseen psr@intermin.fi.
Myönteisen avustuspäätöksen saaneille lähetetään Palosuojelurahastosta ajoneuvoon
kiinnitettävä tarra, jossa kaluston todetaan olevan Palosuojelurahaston avustama.
Tarra kiinnitetään näkyvälle paikalle auton koriin, esimerkiksi oveen tai kylkeen. Tarra
tulee pitää kalustossa avustuspäätöksessä määritellyn omaisuuden käyttöajan.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä kalustohankkeiden hakuilmoituksen esityksen mukaisesti. Hallitus julisti haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2021.
Kalusto- ja järjestelmähaun hakuilmoitus 2021 pöytäkirjan liitteenä 3.
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8.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja
maksatushakemukset

8.1

Muutoshakemukset, 2 kpl

8.1.1

SMDno-2019-2397; Tampereen korkeakoulusäätiö sr; muutoshakemus hankkeen
budjettiin; P0-paloluokan rakennusten paloteknisen suunnittelun
yhtenäistäminen -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 31.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Tampereen korkeakoulusäätiölle avustusta P0-paloluokan rakennusten paloteknisen suunnittelun yhtenäistäminen -hankkeeseen yhteensä enintään 30 325 euroa. Päätöksen mukaan
hanke päättyy 31.10.2021 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2022
mennessä.
Hakija on 3.11.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin
siten, että taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 varatut matkakustannukset siirrettäisiin vuodelle 2021 kattamaan ylimääräisen työpajatapahtuman työkustannuksia. Lisäksi talousarvio on päivitetty vastaamaan Palosuojelurahaston hyväksymiä lakisääteisiä sivukuluja.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen
budjettiin. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan.
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8.1.2

SMDno-2019-991; Pellekaija Pum Oy; jatkoaikahakemus; Pellekaija Pum iskee
kipinää - tietoa paloturvallisuudesta pienimmille -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 10.9.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pellekaija Pum
Oy:lle avustusta Pellekaija Pum iskee kipinää -hankkeeseen yhteensä enintään 39 290
euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.5.2022 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2022 mennessä. Hankkeessa on määrä pitää yhteensä 135 paloturvallisuusaiheista esitystä päiväkodeissa ja alakouluissa.
Hakija 3.11.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle
31.5.2024 saakka ja vastaavasti hankkeen tilityksen määräajalle 30.8.2024 saakka. Koronatilanteen muuttuessa hakija pyrkii toteuttamaan hankkeen kaikki esitykset niin pian kuin
mahdollista.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2024
saakka sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 30.8.2024 saakka. Hankkeen väliraportit lähetetään 31.1.2021 sekä 31.5.2023. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan.

8.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 17 kpl
Erityisasiantuntija esitteli asian
Vuoden 2020 kuudenteen hallituksen kokoukseen saapui 17 sopimuspalokuntien
pienavustushakemusta. Tämän kokouksen avustusesitys mukaan lukien sopimuspalokuntien pienavustuksia on vuonna 2020 myönnetty yhteensä 434 486 euroa.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus päättää myöntää pienavustusta 40 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.
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Yhdelle hakijalle myönnetään pienavustusta 32 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, koska sopimuspalokuntien hakukirjeen mukaan lasten ja nuorten yhteiskäytössä olevaan leiritelttaan myönnettävä avustus voi olla enintään 2 000 euroa. Kaikki
päätökset olivat myönteisiä.
Yksittäiset päätökset on esitetty taulukossa, joka on pöytäkirjan liitteenä 4.

9.

Muut asiat

9.1

Rahaston työsuunnitelma ja kokousaikataulu 2021
Pääsihteeri esitteli asian
Vuoden 2021 ensimmäinen kokous pidetään 26.2.2021. Käytiin läpi alustava kokousaikataulu sekä rahaston työsuunnitelma. Jos koronatilanne sallii, syksyllä järjestetään
kaksipäiväinen kehittämispäivä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9.2

Jatkoaikapäätösten käsittely sihteeristössä 2021
Pääsihteeri esitteli asian
Sihteeristö voi myöntää kahden kuukauden jatkoaikoja hankkeisiin itsenäisesti. Tämä
on ollut toimiva käytäntö, sillä rahaston hallituksen kokouksia on vain kuusi vuodessa
eivätkä kaikki jatkoaikapäätökset ehdi rahaston hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi.
Rahaston hallituksen kokouksessa 31.3.2020 päätettiin lisäksi, että vallitsevan koronatilanteen vuoksi pääsihteerille annetaan oikeus vuoden 2020 aikana myöntää itsenäisesti 6 kuukauden jatkoaikoja sekä tilitysten aikaistamisia hakijan esittämistä perustelluista syistä.
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Pääsihteeri on myöntänyt ajalla 21.4. –26.11.2020 yhteensä 12 jatkoaikaa. Ratkaisu jatkoaikapäätökseen on lähetetty rahaston sähköisestä asianhallintajärjestelmästä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä vastaavan käytännön myös vuodelle 2021. Pääsihteeri voi hyväksyä hankkeille jatkoaikaa enintään 6 kuukautta ja tilityksille enintään 3 kuukautta hankkeen päättymisestä lukien.

9.3

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Pääsihteeri esitteli asian
Taustaa:
Valtion talousarviosta annetun asetuksen (TaA 1243/1992, 65§) mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen
sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella
laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma). Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa todetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus ja
riittävyys sekä sisäisen valvonnan tila ja olennaisimmat kehittämistarpeet.
Palosuojelurahaston hallitus keskusteli rahaston riskitasoista 51 eri riskikuvauksen (toiminnon) pohjalta.
Päätös: Käsiteltiin riskikarttaa ja päätettiin, että hallituksen jäsenet arvioivat riskit
10.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen sihteeristö päivittää riskikarttaa kommenttien
perusteella. Riskikuvaukset (toiminnot) arvioidaan neljällä kategorialla (riskejä hallinnoidaan, riskejä seurataan, riskin todennäköisyys on pieni, ei riskiä rahaston toiminnalle).
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9.4

Kysely vakuutusalalle
Pääsihteeri esitteli asian
Rahasto toteutti kyselyn vakuutusalalle syksyllä 2020. Edelliset vastaavat kyselyt on tehty
vuosina 2016 ja 2011. Kysely tuottaa tietoa paloturvallisuuteen liittyvistä muutoksista ja
paloturvallisuuden tulevaisuudennäkymistä erityisesti vakuutusalan näkökulmasta. Kysely
toteutettiin samansisältöisenä kuin aiemmin toteutetuissa kyselyissä. Kyselyssä oli mukana
yhteensä kuusi vakuutusyhtiötä ja kyselyyn vastanneet vakuutusyhtiön edustajat kuuluvat
riskienhallintaryhmään. Vakuutusyhtiöt, joihin kysely lähetettiin, olivat If Vahinkovakuutus,
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Fennia Vakuutus, Pohjantähti Vakuutusyhtiö sekä Pohjola Vakuutus. Kaikilta saatiin vastaukset 15.10.
mennessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Tuloksia hyödynnetään tutkimus- ja kehittämishankkeiden
painopistealueita kehitettäessä. Nykyiset painopistealueet ovat voimassa vuoden 2022
loppuun saakka.

9.5

Valtionavustusjärjestelmän käyttöönotto
Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankeen ohjausryhmä on tehnyt 24.11.2020 päivätyn esityksen ”Käyttöönottoryhmät koskien valtionavustustoimintamallin ja VA-tietojärjestelmän käyttöönottoa”. Hankkeen pilotteina toimivat opetusja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö sekä sisäministeriö. Sisäministeriön pilotoijat ovat
Palosuojelurahasto sekä EU:n sisäasioiden rahastojen vastuuviranomainen (EUSA-rahastot). Pilottien on tarkoitus ottaa järjestelmä käyttöön syksyllä 2021 jonkin sovitun
haun osalta. Palosuojelurahaston pilottihakuna on yleisavustukset.
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Esityksen mukaan pilottiviranomaiset ottavat järjestelmän käyttöön ensimmäisten
käyttöönottojen yhteydessä; käyttöönottoryhmiä on tunnistettu neljä. Esityksen mukaan järjestelmän ensimmäiseen käyttöönottoryhmään on valittu Palosuojelurahasto,
EUSA-rahastot sekä Rajavartiolaitos. Järjestelmän toiseen käyttöönottoryhmään on valittu ulkoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Palosuojelurahaston käyttöönottovalmius on arvioitu hankkeen näkökulmasta hyväksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.6

Rahaston sihteeristön virka-asiat
Osallistuminen valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeeseen
tuottaa sihteeristölle lisätehtäviä ennen kuin kaikki Palosuojelurahaston hankkeet ovat
järjestelmän piirissä. Tämä otetaan huomioon henkilöstöresursseja mietittäessä.
Palosuojelurahastossa aloittaa 7.1.2021 määräaikainen suunnittelija 12 kuukauden työpanoksella. Kokouksessa 5/2020 päätettiin assistentin määräaikaisuuden pidentämisen
7 kuukaudella 28.3.2021 lukien. Assistentin määräaikaisuutta voidaan pidentää siitä
huolimatta, että hallinnollinen avustaja Satu Björke palaa virkavapaalta töihin samalle
ajalle.
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että hanke vaikuttaa henkilöstöresursseihin. Hyväksyttiin
assistentin määräaikaisuuden pidentäminen 7 kuukaudella.

10.

Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 26.2.2021 klo 13.15–16.15.
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11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:52.

Puheenjohtaja

Päivi Nerg

Pääsihteeri

Johanna Herrala

Liite 1:

Yleisavustukset 2021, päätös

Liite 2:

Sopimuspalokuntien pienavustusten hakuilmoitus 2021

Liite 3:

Kalusto- ja järjestelmähaun hakuilmoitus 2021

Liite 4:

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, päätös
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